
ایران و قطر خواهرخوانده 
می شوند

چالش ها و موانع احداث تونل در  زیر آب های خلیج فارس

 پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم رهبــری: رهبر انقالب 
اســالمی در پیامی با تشــکر از فعاالن دلســوز حوزه جمعیت، 
تالش برای افزایش نســل و جوان شــدن نیروی انسانی کشور و 
چاره جویی برای نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت را 

سیاستی حیاتی و از ضروری ترین فرائض دانستند...

تالش برای افزایش  نسل   از ضروری ترین 
فرائض و سیاستی حیاتی است

پیام رهبر انقالب اسالمی به فعاالن حوزه جمعیت با 
تأکید بر جوان شدن نیروی انسانی کشور:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۸۲ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ مــی   ۱۹     ۱۴۴۳ شــوال   ۱۷     ۱۴۰۱ اردیبهشــت   ۲۹ پنجشــنبه 
همین صفحهصفحه  ۶

در «شرق» امروز  می خوانید:  اصول مشی حرفه ای روزنامه نگاری با نگاهی به منشور اخالقی روزنامه نگاران نروژی، اصغر فرهادی از  ایران و «قهرمان» گفت  و یادداشت هایی از  مهدی افشار، امیرحسین حیدرزاده رضایی 

احداث «تونل پارس» در زیر آب های خلیج فارس
(دریای پارس) از شمالی ترین نقطه خاک قطر (شهر الرویس) 
تا ساحل بندر دیر در استان بوشهر از طریق جاده و خط آهن 

صورت می گیرد که دارای دو خط (رفت وبرگشت) برای 
قطارهای حمل اتومبیل و مسافر است.

به  نظر می رســد اوضاع تصمیم گیری در شــرایط فعلی کشــور 
مصداقی برای عبارت «کالف ســردرگم» باشــد و بدون آنکه نظمی 
در بررســی ها، اظهارنظرها و تصمیم گیری ها وجود داشــته باشــد، 
می خواهیم با جمله بندی هــای مختلف به نوعی افکار عمومی را از 
اصل موضوع منحرف کنیم و به  جای اصالح و تمشیت امور به گذران 
وقت و سپردن کار به دیگری بپردازیم و علت العلل همه نابسامانی ها 
را گذشتگان بدانیم و البته که وضع موجود حاصل عملکرد گذشتگان 
اســت، ولی به یاد داشــته باشــیم که وقتی از «گذشتگان» صحبت 
می کنیم، شــامل همه کسانی می شــود که در گذشته در مصدر امور 
بوده اند و نمی توانیم شــخص یا گروه یا برهه ای از زمان را از این امر 
مســتثنا کنیم. صدالبته از این نوع بحث ها و گفت وگوها به اصطالح 
آبی گرم نمی شــود و چنانچه نظر به اصالح امور داشته باشیم، باید 

همه امور و موضوعات را از نظر بگذرانیم و یادداشت برداریم که:
الف- آن موضوع کدام است.

ب- مشکل و ناهنجاری آن امر چیست؟
ج- علت ایجاد مشکل کدام است.

د- راه حل برای رفع مشکل چیست؟
امروزه بدون آنکه به موضوعات پرداخته شود و مصادیق بند الف 
را بگویند، تنها می گویند «وضع موجود» و چون مشکل و ناهنجاری 
را نمی تواننــد بیان کنند، علت ایجاد مشــکل را گــره زدن اقتصاد به 
معاهده برجام و عملکردهای آقای حســن روحانی و راه حل مشکل 
را هــم جوان گرایی می دانند. ایــن بدترین نوع برخورد با مســائل و 
مشکالت جامعه اســت و تا وقتی مشکالت تحلیل نشده و به دالیل 
آن پرداخته نشــود، راه برون رفت از مشکالت پیدا نخواهد شد. البته 
قبل از بررسی و تحلیل های مختلف برای آماده سازی راه حل ها، باید 
هویت خــود را معلوم کنیم. آیا هویت مــا هویتی انقالبی در مقابل 
جریان هــای حاکم روز دنیاســت  یا هویت ما، هویتــی محافظه کار و 
همراه با سیاســت های حاکم در دنیاســت. پاسخ به این سؤال بسیار 
تعیین کننــده اســت. علی القاعده از مجموعه  بیانات و نوشــته های 
صریح امام راحل و مقام معظم رهبری مشــخص اســت که هویت 
ما هویتی انقالبی و در جهت خالف سیاست های حاکمیتی دنیاست. 
در اینجا این ســؤال مطرح اســت که هویت انقالبی چه ویژگی هایی 
دارد و اینک ما چگونه هستیم؟ اگر اندکی به خود بنگریم، درمی یابیم 
که در سیاســت های خارجی رفتاری همســو با انقالبی گری داریم و 
البته این رفتار هزینه هایی برای کشــور ما داشــته است. درحالی که 
در سیاســت های داخلــی و به ویژه سیاســت های اقتصادی، هویتی 
پوپولیستی، مصرف گرایانه و محافظه کارانه داشته ایم. حکمرانی باید 
به صورت صریح و بی واسطه به مردم بگوید که حکومت جمهوری 
اسالمی حکومتی انقالبی اســت و نمی تواند با قدرت های نامشروع 
جهان کنار بیاید و البته این را هم روشن کند که برخی کشورها مانند 
مصر با وجود ســازش و حتی تســلیم هنوز نتوانســته اند روی پای 
خود بایســتند و اگر برخی کشورها مانند کره جنوبی دست در دست 
آمریکا شــکوفایی اقتصادی دارند، هویت انقالبــی را از یاد برده اند و 
نیز به مدیریت کارا دسترسی پیدا کرده اند. پس باید صراحتا گفت که 
حکومت انقالبی در کشور انقالبی چگونه است و به مردم به صورت 
روشن نشــان داد که نمی توان رفاه و برخورداری را با ویژگی انقالبی 
همراه کرد. اشــتباه یا تعمدی که دولت های ایران در عین سیاســت 
انقالبی و تحریم ها و مواجهه با اســتکبار کرده اند، آن  اســت که به 
مــردم دائما وعده رفاه و بهبود معیشــت داده اند درحالی که باید به 
مردم گفت که سیاســت انقالبی حداقل در کوتاه مدت محرومیت و 
کم برخــورداری به دنبال دارد و همیــن برخورداری فعلی مردم هم 
نتیجــه فروش نفت و تبدیــل آن به کاالی مصرفــی بوده و مصرف 
ثروت های طبیعی خداداد ایران برای مردم، ســرزمین ایران را تکیده 
کرده اســت. طبعــا برای یک حکومــت انقالبی عالوه بر دشــمنان 
معمولی بــه  دلیل تمهیــدات مخرب آنها دشــمنان جدیدی خلق 
می شــود و به خصوص اگر کشورهایی از لحاظ ایده نظری و دینی در 
مخالفت با آن باشند، دشمنی تشدیدشده جدیدی ظهور می یابد. پس 
حکومت انقالبی چه از لحاظ ســرمایه ای و چه از لحاظ انسانی، باید 
مواظب دشــمنان قدیم و خلق الساعه باشد و بخشی از نیروی خود 
را به اجبار صرف این امر کند. به اطراف خود نگاه کنیم که عربســتان 
عالوه بر دشمنی ایدئولوژیک و مجوس خواندن ما پیمان استراتژیک 
با آمریکا دارد. در عراق که حکومتی ناپایدار و چندفرقه ای دارد، حتی 
برخی شیعیان از قبیل شیعیان شیعه انگلیسی رسما علیه ما سالح 
از رو بسته اند و مقتدی صدر نیز به نوعی دیگر دشمنی می کند، حال 
بعثی ها و وابستگان عربستان جای خود دارند. کردستان عراق پایگاه 
اســرائیل شــده، همانند بحرین و امارات که در آنجا اسرائیل جا پای 
محکمی پیدا کرده است. ترکیه که عضو ناتو و ۳۰۰ سال است   تحت 
حکومــت عثمانی با ما دشــمنی می کند و حکومــت فعلی آن  هم 
میراث خوار عثمانی به عالوه کارگزار ناتو اســت. جمهوری آذربایجان 
هم پایگاه اسرائیل شده است و در غرب کشور طالبان که گردان های 
استشــهادی خود را به رخ می کشــد، از لحاظ ایدئولوژی ما را کافر و 
محارب می خواند. پس این حکومت انقالبی شــیعه مستقر در ایران 
دارای همســایه های متخاصم اســت و به آنها نمی توان تکیه کرد. 
گذشت ۴۳ سال از انقالب نشــان می دهد که تعارفات دیپلماتیک و 
لبخندهای ظاهری دو طرف هرگز نمی تواند در گشودن باب دوستی 

مؤثر باشد. 
ادامه در صفحه ۴

کالف سردرگم
سـرمـقـالـه

سیدمصطفی هاشمی طبا

 دیوان محاســبات در گزارش خود درباره برنامه ششم توسعه خبر از تحقق ۳۵ درصدی این برنامه داده؛ ولی 
بررســی عملکرد اهداف کّمی برنامه مانند رشد اقتصادی، بهره وری، تورم و رشد نقدینگی یا حتی شاخص های 
جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی حاکی از شکســت قطعی برنامه در نیل به اهداف خود است. البته این شکست 
مختص به برنامه ششم توسعه نیست و کل سابقه برنامه ریزی توسعه ایران را در بر می گیرد. به  طور کلی مرور 
دستاوردهای پروژه توسعه ایرانی تأییدی است بر بیهودگی برنامه ریزی برای هدفی که اصال قرار نیست به چنگ 
آید. اکنون چند ماهی اســت عادت پنج ساله تدوین نقشه توسعه کشــور بر سر خلق هفتمین برنامه زنده شده؛ 
بی آنکه معلوم  شود چرا گره توسعه نیافتگی به  دست برنامه های پرسر و صدای توسعه باز نمی شود. درواقع اگر 
اجباری در انتخاب بین دوگانه رشــد اقتصادی پایین (رکود) و افزایش شکاف طبقاتی (بی عدالتی) وجود داشته 
باشــد، انتخاب اقتصاد ایران قطعا هر دو بوده اســت. روند نزولی رتبه درآمد ســرانه کشــور ایران در مقایسه با 
کشورهای نفتی و حتی غیرنفتی منطقه (مانند پاکستان) در دهه های اخیر در کنار افزایش چشمگیر جمعیت زیر 
خط فقر ایران گواه این مسئله است. بررسی شاخص لگاتوم (Legatum Prosperity Index) به عنوان یک معیار 

کّمی توسعه یافتگی که وضعیت اقتصاد را در حوزه هایی مانند فرصت های کسب وکار، آموزش، 
سالمت، محیط زیست، آزادی های فردی و سرمایه اجتماعی می سنجد، نشان دهنده سقوط ایران 
از رتبه ۹۴ جهانی در سال ۲۰۰۹ به ۱۲۳ جهانی در سال ۲۰۲۱ است. توضیح خام اولیه درخصوص 
عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه این است که برنامه ها به اندازه کافی مفصل و دقیق نیستند 
و به کارگیری نیروی کارشناسی بیشتر مشکل را حل می کند. غافل از اینکه اساسا تا زمانی که دستور 
کار تدوین برنامه بر مبنای شــناخت صحیح از مسئله اقتصاد ایران قرار نداشته باشد، ورود ده ها 
کارشناس به اصطالح زبده دیگر نیز تنها می تواند بر حجم داده پردازی و مدل های انتزاعی بیفزاید.

قوانین عینی اقتصاد، ضرورت عقب ماندگی
برنامه های توســعه ایرانی نمی میرند، بلکه از همان ابتدا مرده به دنیا می آیند؛ زیرا طراحان 
و مجریان برنامه های توســعه، زاده و حافظ همین فضای آشــفته عقب مانده هستند و اساسا از 
«توسعه نیافتگی» تغذیه می کنند. مکانیسمی که منافع اقتصادی باندهای حاکم بر نظام اقتصادی 
کشــور را تضمین می کند، همان چارچوبی است که منافع مجریان برنامه های توسعه را حداکثر 
می کند. در اینجا موضوع تقابل قوانین عینی اقتصاد ایران با قوانین مکتوب برنامه های توســعه 
مطرح است. در واقع قوانین عینی مسلط بر اجتماع و اقتصاد ایران که بیانگر تضاد منافع طبقات 
مختلف جامعه ایران و تقابل منافع طبقات مزبور با سیســتم بر ســر کمیت مازاد ارزش اســت، 

توسعه نیافتگی را ضروری می کند.                                                                   ادامه در صفحه ۵

پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: رهبر انقالب اسالمی 
در پیامی با تشــکر از فعاالن دلســوز حوزه جمعیــت، تالش برای 
افزایش نسل و جوان شــدن نیروی انسانی کشور و چاره جویی برای 
نجات کشــور از آینده هولناک پیری جمعیت را سیاســتی حیاتی و 
از ضروری ترین فرائض دانســتند.  به گزارش ایســنا، متن پیام که در 
نشست ستاد ملی جمعیت توسط دکتر فروتن دبیر ستاد قرائت شد، 
به این شرح است: «بسم اهللا الرحمن الرحیم، با سالم به همه کسانی 

که دلسوزانه و عاقبت اندیشــانه به فعالیت در حوزه جمعیت روی 
آورده اند، و با تشکر از مسئوالنی که در مجلس و دولت به چاره جویی 
برای نجات کشــور از آینده هولناک پیری جمعیــت می پردازند، بار 
دیگر تأکید می کنم که تالش برای افزایش نسل، و جوان شدن نیروی 
انســانی کشــور و حمایت از خانواده، یکــی از ضروری ترین فرائض 
مسئوالن و آحاد مردم است. این فریضه درباره افراد و مراکز اثرگذار 
و فرهنگ ساز، تأکید بیشتر می یابد. این یک سیاست حیاتی برای آینده 

بلندمدت کشــور عزیز ما اســت. کاوش های صادقانه علمی نشان 
داده اســت که این سیاســت را می توان با پرهیز از همه آسیب های 
محتمل یا موهوم پیش برد و آینده کشــور را از آن بهره مند ساخت. 
به دســت اندرکاران این حســنه ماندگار توصیه می کنــم که در کنار 
تدابیر قانونی و امثال آن، به فرهنگ سازی در فضای عمومی و نیز در 
نظام بهداشــتی اهمیت دهند. توفیقات همگان را از خداوند متعال 

مسئلت می کنم».

یـادداشت

خبـر

برنامه هفتم توسعه؛ ضرورت عقب ماندگی

پیام رهبر انقالب اسالمی به فعاالن حوزه جمعیت با تأکید بر جوان شدن نیروی انسانی کشور:
تالش برای افزایش نسل   از ضروری ترین فرائض و سیاستی حیاتی است

ابوالفضل گرمابی

به تازگــی کلیپ های زیادی از برخــورد فیزیکی معلمان 
و دبیــران با دانش آموزان یا اولیا، در فضای مجازی منتشــر 
می شود. یکی از پرســش هایی که مطرح شده این است که 
اخیرا چه اتفاقی روی داده که این همه فیلم و کلیپ از بروز 
چنین درگیری هایی در مدارس  منتشــر می شود؟ شاید بتوان 
گفت تغییر محسوســی در زمینه تعامل معلم، دانش آموز 
و اولیا رخ نداده و میزان درگیری ها چندان فرقی با گذشــته 
نکرده اســت، جز اینکه پیش از این همراه داشتن موبایل در 
مدرســه ممنوع بود و در نتیجه دانش آموزان نمی توانستند 
از این حوادث فیلم بگیرند و در شــبکه های مجازی منتشر 
کنند، اما در یکی ، دو ســال گذشــته که آموز ش ها بیشتر در 
فضای مجازی انجام می شــود، دانش آموزان موبایل دارند 
و می توانند با تهیه فیلم از حوادث مدرســه و انتشارشــان 
در شــبکه های مجازی، آنها را به اطالع جامعه برســانند. 
انتشــار این کلیپ هــا از یک طــرف موجب وهــن جامعه 
فرهنگیان شــده و از طرف دیگر نگرانی خانواده ها را درباره 
نوع برخورد مربیان مدارس با دانش آموزان در پی داشــته 
اســت. متأســفانه وزارت آموزش وپرورش هیــچ راهکاری 
برای بهبــود وضعیت تعلیم و تربیت ارائــه نداده و در هر 
مــوردی کــه موجب نگرانی جامعه شــده اســت، به جای 
تالش برای حل بنیادین مســئله و اتخاد راهکاری ســازنده 
و همه جانبه، ســعی می کند به ســاده ترین روش، ماجرا را 
فیصله دهد. برای مثال، شــیوع تنبیه  بدنی در مدارس، یکی 
از نگرانی های اولیاست، اما آموزش وپرورش نتوانسته آن را 

به شیوه درست مدیریت کند.
ادامه در صفحه ۲

تنبیه به دلیل اجرای وظیفه
یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

سلیمان فرهادیان

 رئیس قوه قضائیه گفت: دادســتان ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرســی و در زمان تحقیق و بازجویی، نســبت به 
زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خالف شرع و قانون رخ ندهد.  حجت االسالم محسنی اژه ای روز گذشته 
طی سخنانی در بیست و یکمین همایش سراسری دادستان های مراکز استان ها، دادستان ها و مسئوالن دادسرا را در صف 
نخست مقابله با جرائم و فساد در ساحت های مختلف، پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه دانست و از دادستان 

کل کشور و معاونان وی که به صورت پویا و دلسوزانه بر مجموعه دادسراهای کشور نظارت دارند، تقدیر به عمل آورد.

رئیس عدلیه با برشــمردن مســئولیت هایی نظیر «ایجاد امنیت و آرامش در جامعه»، «قطع کردن دست متجاوزان به اموال عمومی و اموال 
مردم»، «کوتاه کردن دســت متعدیان به حقوق مادی و معنوی افراد»، «تحقق عدالت اجتماعی و کم کردن فاصله دهک های مختلف»، «ایجاد 
رفاه برای مردم» و «فضای بهتر کسب وکار» که بر عهده حکومت است، به نقش ویژه و برجسته دستگاه قضائی و مشخصا دادستان ها در تحقق 

و ایفای این مسئولیت ها اشاره کرد. 

۱۲۱۲ فرمان قاضی القضات فرمان قاضی القضات

شوک روسی
به فوالد ایران

روسیه پس از نفت، بازار صادراتی فوالد ایران را تصاحب کرد

برای گسترش موازین عدالت در دستگاه قضا از سوی محسنی اژه ای صادر شدبرای گسترش موازین عدالت در دستگاه قضا از سوی محسنی اژه ای صادر شد

قبل از احضار  و جلب متهمان     ادله و مستندات الزم جمع آوری شودقبل از احضار  و جلب متهمان     ادله و مستندات الزم جمع آوری شود
تیم ملی فوتبال ایران روزهای ســختی را سپری می کند؛ شاگردان 
دراگان اسکوچیچ که خیلی سریع مجوز حضور در جام جهانی قطر 
را به دست آورده اند، با کالف پیچیده مدیریتی در فدراسیون روبه رو 
شــده و برای انجام بازی های دوســتانه به مشــکالت ریزودرشتی 
برخورده اند. برخالف شــایعات اولیه که دبیرکل فدراسیون فوتبال 
خبر از برگزاری بازی تدارکاتی بــا تیم ملی برزیل و آرژانتین را داده 
بود، نهایتا مشــخص شــد گره کار «کورتر» از چیزی است که تصور 
می شــود؛ پرو، نیوزیلند و کاســتاریکا هم دیگر تیم هایی بودند که 
شــایعه انجام بازی تدارکاتی با آنها به گوش رســید؛ ولی تماما در 
همــان حد «حرف» باقی ماند و عملی نشــد. اتفاق درخور در  این 
 بین نهایی شدن بازی تیم ملی ایران با کاناداست. در واقع این بازی 
تنها دیدار تدارکاتی رسمی است که در برنامه آماده سازی تیم ملی 

تاکنون گنجانده شده است. 

تحریم ها مخرب ترین 
تأثیر را بر شهروندان 

عادی داشته است

جاستین ترودو 
علیه فوتبال ایران؟

هدف ارابه های آتشین اسرائیل  
تحریک ایران است

۲

۳

در گفت وگوی «شرق» با محسن فائضی بررسی شد

گفت وگوي «شرق»  با  طراح شهری شهرداری ونکوور 
درباره مشارکت شهروندي و انسان محوري

گزارشگر  ویژه سازمان ملل:

مدیریت باال به پایین شهر 
محکوم به شکست است

  عکس: علی احمدوند، آنا

گزارش تیتر یک را در صفحه   ۵ بخوانید

۱۱

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید

مهندس سیدعلى صنیع خانى عزیز
مدیرعامل مؤسسه مردم نهاد همیاران رشد نازی آباد
رحلت مادر شهیدان گرانقدر صنیع خانى را به شما و 
همه  بازماندگان محترم تسلیت مى گوییم؛ مادرى که 

دو شهید وارسته و فرزندانى چون شما را در دامانش 
پرورش داد و همین واالترین گواه در شخصیت واالى 
اوست. سفرش به بارگاه حق تعالى را به او شادباش و 
به بازماندگان محترم تعزیت مى گوییم. ما را در اندوه 

خویش شریک بدانید.
دوستان و همکاران شما در مؤسسه همیاران رشد نازى آباد


